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 Etika Liputan dan Laporan  

 
Ada cukup banyak isu krusial yang bisa dibicarakan dalam setiap pemilihan umum, 
bahkan jauh sebelum persiapannya dimulai. Mulai dari pembahasan undang‐undang 
sampai  peraturan  lebih  detail  tentang  pelaksanaannya.  Pemilihan  umum,  dalam 
situasi normal, hanya terjadi lima tahun sekali, dan memakan biaya yang tak sedikit 
–sekitar Rp 47,9 triliun, naik drastis dari Pemilu 2004 Rp 3,5 triliun. Tapi, yang jauh 
lebih  penting,  hitam  putih  dari  pelaksanaan  pemilihan  itu  juga  sangat 
mempengaruhi  nasib  bangsa  ini  setidaknya  dalam  lima  tahun  ke  depan.  Untuk 
rusan  yang  begini  serius,  sangatlah  pantas  pemilihan  umum  diberi  perhatian u
besar. 
 
Dalam  tahap  pembahasan  undang‐undang,  sejumlah  isu  krusial  yang  jadi 
perdebatan  adalah  soal  alokasi  kursi  dan  besaran  daerah  pemilihan,  penerapan 
ambang batas (electoral threshold dan parliamentary threshold), penghitungan sisa 
suara,  penentuan  calon  terpilih,  dan  cara  pemberian  suara.  Alotnya  pembahasan 
membuat undang‐undang itu terlambat disahkan, dan ini mewariskan cukup banyak 
asalah bagi Komisi Pemilihan Umum untuk mempersiapkan ajang penting politik m

tiap lima tahun sekali tersebut. 
 
Dalam  tahapan  persiapan,  isu  krusial  yang  tak  kalah  penting  adalah  soal 
penyusunan  aturan  untuk  menjabarkan  Undang‐Undang  Pemilu  DPR,  DPRD  dan 
DPD.  Ini  meliputi  sejumlah  aturan,  antara  lain  soal  dana  kampanye,  audit,  dan 
pengaturan lembaga survei. Lalu ada juga soal pengadaan logistik, baik surat suara 
maupun  kotak  suara  yang  harus  diselesaikan  dalam  waktu  segera  sebelum 
pemungutan  suara  dilakukan.  Persiapan  teknis  belum  sepenuhnya  kelar,  tahapan 
pemilihan  umum  sudah  jalan,  mulai  dari  pendaftaran  partai  politik,  penyusunan 
alon  legislatif,  kewajiban  menyetorkan  rekening  partai  sampai  soal  pelaksanaan c
kampanye.  
 
Semua isu itu menjadi menu setiap hari media, yang masing‐masing memberi porsi 
yang berbeda‐beda. Setiap isu dalam tahapan pemilihan umum memiliki urgensinya 
tersendiri. Setiap pelanggaran atau hal buruk dalam proses tersebut, akan memberi 
pengaruh  terhadap  kualitas  pelaksanaan  pesta  demokrasi  ini.  Kerusakan  yang 
itimbulkan,  atau  pengaruh  yang  dihasilkan  dari  ketidaktaatan  dalam  setiap d
tahapan itu, memberikan dampak berbeda antara satu dengan lainnya.  
 
Pelanggaran terhadap ketaatan jadwal dan penyusunan undang‐undang, sudah pasti 
akan  menggangu  jadwal  persiapan  lainnya.  Tapi,  jika  yang  dipersoalkan  adalah 
kualitas  undang‐undangnya,  itu  hal  yang  berbeda.  Ambil  contoh  soal  perbedaan 



pandangan  pemerintah  dan  DPR  soal  penentuan  calon  terpilih  antara  suara 
terbanyak atau nomor urut. Ini jelas soal yang tergolong prinsip dan pilihan politik 
dari  undang‐undang  itu  akan  mempengaruhi  kualitas  demokrasi  dan  calon  yang 
akan  mengisi  kursi  perwakilan.  Lain  halnya  jika  ketidaktaatan  pada  pengadaan 
logistik  pemilihan  umum.  Jika  ini  yang  terjadi,  dampaknya  akan  langsung  terasa 
ada  persiapan  dan  pelaksanaannya.  Tentu  saja  tak  akan  ada  pemungutan  suara 

 
p
tanpa surat dan kotak suara, kan! 
 
Pengadaan  kotak  suara,  berkaca  pada  pengalaman  Pemilu  2004,  tak  hanya  soal 
keterlambatan  pengadaan.  Yang  juga  penting  adalah  bagaimana  pengadaannya 
dilakukan.  Apakah  dilakukan  melalui  penunjukan  langsung  atau  tender  terbuka 
secara  fair.  Pemilu  2004  memberi  pelajaran,  praktik  umum  di  birokrasi  –yang 
tertutup  dan  korup—juga mekan  banyak  korban.  Dalam  Pemilu  2004,  korbannya 
adalah Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin dan anggota KPU Mulyana W. Kusumah. 
eduanya, bersama  sejumlah pejabat KPU, disidik Komisi  Pemberantasan Korupsi K

dan akhirnya dipenjara terkait soal pengadaan terkait urusan Pemilu. 
 
Namun, dari sekian isu krusial itu, yang tak kalah menarik adalah soal politik uang 
dan  dana  kampanye  partai  politik.  Pelanggaran  terhadap  dua  soal  ini  memberi 
dampak kerusakan dalam jangka panjang. Calon yang mengorbankan banyak uang, 
setelah  berhasil  menjadi  anggota  legislatif  atau  masuk  di  eksekutif,  akan  selalu 
mencari  dan  menciptakan  celah  untuk  meraup  uang  negara  atau  uang  rakyat 
sebanyak‐banyaknya untuk mengembalikan “modal” yang dikeluarkannya. Bisa jadi, 
separuh masa  jabatan pertamanya digunakan meraup uang untuk mengembalikan 
duit  yang  telah dikeluarkan, dan separuh berikutnya dimanfaatkan untuk mencari 
modal  untuk  melanggengkan  jabatan  atau  kekuasaannya.  Praktik  ini  juga  jelas 
membahayakan  demokrasi.  Calon  yang  terpilih  karena  banyaknya  uang  yang 
isebarkan  akan  membuat  mereka  yang  terpilih  bukan  karena  berdasarkan d
kompetensi dan kapabilitas, tapi semata karena banyak uang1. 
 
Soal dana kampanye  juga merupakan isu krusial yang  lain. Dana kampanye adalah 
pintu masuk bagi kontrak‐kontrak gelap calon legislatif atau calon presiden dengan 
para  penyumbang,  tak  peduli  itu  dilakukan  dengan  pengusaha,  politisi  lain  atau 
kelompok masyarakat lainnya. Konsesi‐konsesi ini bisa berupa kebijakan‐kebijakan 
yang  akan  menguntungkannya  atau  proyek‐proyek  yang  bisa  mereka  dapatkan 
setelah  sang  calon  terpilih.  Seorang  calon  bisa  berdalih  sumbangan  diberikan 
karena  semata  kesamaan  visi.  Rasanya,  tak  banyak  orang  dermawan  yang 
emberikan  uangnya  ‐‐apalagi  miliaran  rupiah‐‐  tanpa  ada  konsesi  yang  jelas  di m

masa depan. Dalam politik ada pameo, “Tak ada makan siang gratis.” 
 
Para politisi,  sudah pasti membutuhkan biaya politik  –untuk kampanye dan biaya 
tetek bengek lainnya—yang jelas tak bisa dibilang murah. Untuk Pemilu 2004 saja, 
Centre for Electoral Reform (Cetro) menaksir biaya yang dibutuhkan calon presiden 
dan  wakil  presiden  tak  kurang  dari  Rp  70  miliar.  Dana  itu  dibutuhkan  untuk 
                                                 
1 Kompas, Berantas Politik Uang Jadi Tantangan Terbesar KPU, 6 Juli 2007. 



membiayai  operasional  sekreteriat  beserta  staf,  anggaran  kampanye  keliling  dari 
akarta sampai ke berbagai daerah. Tentu saja, kalkulasi ini dengan asumsi minimal 
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dan semua pengeluara  bukan uang juga dihitung nominalnya. 
 
Coba  tengok  laporan  dana  kampanye  lima  pasangan  calon  presiden  dan  wakil 
presiden  yang  berlaga  dalam  Pemilu  2004.  Pasangan  Wiranto‐Solahuddin  Wahid 
sebanyak  Rp  68  miliar,  Megawati‐Hasyim  Muzadi  Rp  103  miliar,  Amien  Rais‐
Siswono Yudohusodo Rp  22 miliar,  Susilo Bambang Yudhoyono‐Jusuf Kalla Rp  60 
miliar,  dan  Hamzah  Haz‐Agum  Gumelar  Rp  2,7  miliar.  Riilnya,  biaya  yang 
ibutuhkan  para  calon  itu  lebih  besar.  Dengan  administrasi  yang  tak  rapi,  cukup d
banyak kebutuhan kampanye yang tak masuk dalam kalkulasi. 
 
Pemantau dan  (seharusnya) media memberikan perhatian besar  terhadap dua  isu 
krusial ini: dana kampanye dan politik uang. Pelanggaran dalam tahapan lain dalam 
pemilihan  umum  memang  sangat  mengganggu  pelaksanaannya.  Namun  dalam 
jangka panjang, kerugian yang ditimbulkan oleh politik uang dan pelanggaran soal 
dana  kampanye  ini  jauh  lebih  besar.  Pelaku  korupsi  tender  pengadaan  logistik 
dengan  mudah  bisa  dijerat  dengan  pasal  korupsi,  dan  kerusakannya  relatif  bisa 
diperbaiki.  Tapi  dalam  politik  uang,  ia  tak  mudah  dijerat  dan  kerusakannya  bagi 
angsa  ini  lebih dalam.  Ia  juga menodai demokrasi karena mengintervensi pilihan b
rakyat dengan iming‐iming ekonomi. 
 
Kita  memang  tak  punya  preseden  baik  dalam  soal  penanganan  politik  uang  ini. 
Dalam  Pemilu  2004,  ditemukan  sejumlah  indikasi  politik  uang  dan  praktik  yang 
melangar  ketentuan  soal  pendanaan  kampanye.  Dalam  laporan  Indonesia 
Corruption Watch  (ICW),  ada  sejumlah  temuan manipulasi  soal  sumbangan  dana 
kampanye  Pemilu  2004.  Antara  lain,  soal  penyumbang  yang  alamatnya  tak  jelas, 
enyumbang  yang  tak  layak  secara  ekonomi  memberikan  sumbangan,  dan  yang p
namanya hanya dipakai untuk memberikan sumbangan. 
 
Praktik‐praktik  itu  dilakukan  semata‐mata  untuk mengakali  undang‐undang  yang 
membatasi  sumbangan  untuk  partai  dan  calon  presiden.  Dalam  Pemilu  2004, 
sumbangan perseorangan  tidak boleh melebihi Rp 100  juta,  badan hukum  swasta 
tidak  boleh  lebih  dari  Rp  750  juta.  Salah  satu  cara  untuk  lolos  dari  jerat  pasal 
Undang‐Undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPRD dan DPD 
adalah  dengan  menggunakan  nama  orang  lain.  Selain  itu,  ada  orang  yang 
enyumbang di  atas Rp 5  juta,  namun  tak menyertakan  identitas  lengkap  seperti m

dipersyaratkan undang‐undang.  
 
Undang‐Undang Nomor 12 tahun 2003 memberikan ancaman hukuman yang cukup 
berat  untuk  para  pelanggarnya.  Mereka  yang  menyumbang  atau  menerima  dana 
kampanye melebihi Rp 100  juta untuk peorangan dan Rp 750  juta untuk  lembaga 
diancam dengan pidana penjara antara 4  sampai 24 bulan dan/atau denda antara 
Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar. Orang yang memberikan keterangan tak benar soal 
sumbangan dana kampanye  juga bisa dihukum bisa dipenjara  antara 2  sampai 12 
(dua belas) bulan dan/atau denda antara Rp 1 juta sampai Rp 10 juta.  



 
Namun,  undang‐undang  itu  seperti  macan  kertas.  Ia  seperti  dimaksudkan  untuk 
menakut‐nakuti, bukan menghukum. Paska Pemilu 2004, tak ada kasus substansial 
yang  diproses  terkait  soal  ini  dan  ini  menjadi  preseden  buruk  bagi  kasus‐kasus 
serupa di masa depan. Memproses politik uang dan pelanggaran dana kampanye tak 
sama  dengan  memproses  hukum  orang  berkelahi.  Butuh  waktu  cukup  lama  dan 
dana tak sedikit untuk mengusut pidana politik semacam ini. Apalagi jika kasusnya 
cukup  banyak.  Biaya  dan  tenaga  memang  jadi  salah  satu  penghambat.  Namun, 
urangnya  kemauan  politik  untuk  menuntaskan  kasus  semacam  ini  merupakan 
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masala  yang  aling u ama. 
 
Dalam  kasus  seperti  ini,  sumbangan  media  jadi  penting.  Dalam  banyak  kasus, 
pengungkapan kasus oleh media cukup efektif mendorong polisi dan  lembaga  lain 
yang  bertanggungjawab  untuk  turun  tangan  –atau  bekerja  lebih  keras  untuk 
mengusutnya.  Kalau  pun  pemberitaan  media  tak  menggerakkan  polisi  untuk 
melakukan  pengusutan,  setidaknya  bisa  membuat  publik  sadar  ada  praktik 
pelanggaran yang terjadi namun dibiarkan dengan alasan yang seharusnya tak bisa 
dimaafkan –karena aparat penegak hukum malas, tak punya cukup uang dan tenaga 
tau  karena  ada  kepentingan  politik  tertentu.  Bagi  calon  yang  melakukan 
elanggaran, ia akan tercatat memiliki “cacat” meski tak tersentuh hukum. 
a
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Berita Biasa, Pendekatan Tak Biasa 
 
Soal politik uang dan dana kampanye adalah “isu biasa” dan cukup  jamak ditemui 
dalam  pemberitaan  media.  Tengoklah  berita‐berita  di  sekitar  pelaksanaan 
pemilihan  umum.  Tapi  sebenarnya,  ini  menjadi  biasa  karena  didekati  dengan 
liputan yang juga biasa. Sebut saja soal dua orang calon anggota DPRD Provinsi Jawa 
Tengah  yang membagi‐bagikan uang Rp 2  juta  kepada  kepala  desa dengan  alasan 
untuk membeli kaus untuk masa kampanye2. Berita itu menjadi berita biasa dan tak 
erujung  ke  mana‐mana  –alih‐alih  ke  pengadilan.  Apalagi  Panitia  Pengawas  Pati b
mengaku kesulitan menindaklanjutinya.  
 
Sejatinya,  cukup banyak berita‐berita besar karya  investigative  reporting bermula 
dari  berita  biasa.  Skandal  watergate,  berita  investigasi  yang  dilakukan  Bob 
Woodward  dan  Carl  Bernstein  dari  Washington  Post,  juga  bermula  dari  upaya 
penyusupan di markas Partai Demokrat3. Minimnya pemberitaan media saat berita 
itu ditulis pada masa‐masa awal kasus tentu saja tak akan membuat orang berpikir 
ahwa  cerita  itu  akan  berujung  pada  pengunduran  diri  Richard  Nixon  dari 
abatannya sebagai Presiden Amerika Serikat.  
b
j
 

                                                 
2 Kompas, Panwas Pati Kesulitan Usut Kasus Politik Uang, 12 Februari 2004.  
3 Bob Woodward and Carl Bernstein, All The President’s Men, dan http://www.washingtonpost.com/wp-
srv/politics/special/watergate/ 



Dengan  kata  lain,  berita‐berita  penting  bisa  jadi  berita  biasa  jika  didekati  dengan 
cara  biasa.  Berita  politik  uang  tak  cukup  hanya  didekati  dengan  standar  liputan 
berita  hard  news.  Berita  semacam  itu  akan  lebih  terasa  dampaknya  jika  digali 
dengan  investigatif  reporting,  minimal  indepth  reporting.  Itu  artinya,  ia  juga 
mempersyaratkan hal lain: ada perhatian lebih serius, sumber daya yang lebih besar 
dan  tak  bisa  sambilan.  Tak  mungkin  bisa  menelisik  praktik  politik  uang  –yang 
biasanya  bukan  fakta  yang  terang  benderang—jika  dikerjakan  dengan  sambilan 
atau  sebagai  sampingan dari  rutinitas menulis  satu  sampai  tiga  berita  setiap hari. 
Kualifikasi ini juga menuntut tak hanya soal kesediaan wartawan untuk meluangkan 
ikiran  dan waktu,  tapi  juga  kesungguhan medianya  untuk memberikan  sejumlah p
keleluasaan dan dukungan. 
 
Jurnalisme  investigasi,  bagi  wartawan  Indonesia,  bukan  tradisi  bagi  media  di 
Indonesia.  Kalau  pun  ada,  hanya  beberapa  saja  yang  melakukannya,  dengan 
intensitas  yang  tak  teratur.  Namanya  juga  tak  selalu  memakai  label  investigasi. 
Biasanya,  keengganan untuk memakai  label  itu karena  sudah ada media yang  lain 
yang menggunakannya. Tapi, sebagian lebih karena tak ingin dihimpit dengan beban 

  a   g   s n  moral jurn lisme investigasi  yan   selama  ini diaso iasika   dengan gebrakan  dan 
temuan‐temuan besar yang menggerakkan perubahan.  
Tapi,  ada  juga  yang  sekadar  mengklaim  saja.  Salah  satunya  adalah  acara 
infotainment,  yang  hanya  mencomot  saja  dan  ditempelkan  dengan  acaranya. 
adahal,  isinya  jauh  dari  kepentingan  publik  dalam  citra  ideal  dari  lahirnya P
jurnalisme. 
 
Yang  pasti,  pendekatan  hard  news  tak memadai  untuk mengungkap  kompleksitas 
tindak politik seperti politk uang atau kecurangan dalam dana kampanye. Dan tool 
yang  paling  tersedia  adalah  jurnalisme  investigasi4.  Sebagian  jurnalis  merasa 
enggan menyebutnya karena  jurnalisme  type  ini  lebih mudah diucapkan daripada 
dipraktikkan. Tanpa bermaksud gagah‐gagahan mengusung  jurnalisme  investigasi, 
ada  sejumlah  kaidah‐kaidah  dari  jurnalisme  investigasi  yang  bisa  dipakai  untuk 
enelisik  soal  politik  uang  dan  kecurangan  dalam  sumbangan  dana  kampanye 
emilu 2009. 
m
P
 
PETUNJUK  AWAL.  Seperti  halnya  penyelidikan  yang  dilakukan  polisi,  harus  ada 
indikasi  awal  sebagai  dasar  untuk  mulai  bergerak.  Untuk  mencari  petunjuk  awal 
dari  tema umum investigasi,  salah satu  tips dari Bob Woodward seperti  ini:  “"You 
might start a story thinking you are going to look at how the city health department 
dministers  vaccines,  but  ...  find  that  the  story's  really  about  the  city's 
ismanagement in general.... Look at as much as you can in every direction."

a
m
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4 Lihat John Ullmann, The Reporter’s Handbook: An Investigator’s Guide to Documents and Technique, 
Investigative Reporters and Editors, 1983 dan Septiawan Santana K, Jurnalisme Investigasi, Yayasan Obor 
Indonesia dan TIFA, Jakarta, 2003. 
5 Reporting Tips from Pulitzer Winners, diunduh dari http://www.concernedjournalists.org/reporting-tips-
pulitzer-winners 



Jika  kita mau menelisik  politik  uang,  kita  tahu petunjuk  awal  apa  yang harus kita 
dapatkan. Kita bisa memulainya dengan mencokok kasus bagi‐bagi uang di sebuah 
daerah.  Kita  tahu,  menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  bisa 
dijerat pidana Pemilu dengan ancaman hukuman enam sampai 24 bulan, dan denda 
aksimal Rp 24 juta. Artinya, ada unsur pelanggaran yang dilakukan dan itu sudah m

memenuhi syarat untuk memulai penelusuran. 
 
John  Ullmann,  dalam  The  Reporter’s  Handbook:  An  Investigator’s  Guide  to 
Document  and  Technique,  memberi  tips  kepada  wartawan  yang  melakukan 
investigasi  dengan  merekomendasikannya  untuk  mempelajari  dan  menguji 
dokumen  publik  pemerintah,  dengan  menelisik  sejumlah  keanehan  dan  potensi 
pelanggaran hukumnya. Dalam meliput dana kampanye,  ini bisa dilakukan dengan 
empelajari  laporan  dana  kampanye  partai  politik  dan  calon  presiden  yang m

disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum. 
 
Undang‐Undang  Nomor  10  tahun  2008  merumuskan  sejumlah  larangan  terkait 
sumbangan dana kampanye. Di antaranya, sumbangan pribadi tak boleh  lebih dari 
Rp  1  miliar  (naik  luar  biasa  dari  Pemilu  2004  yang  dibatasi  Rp  100  juta),  dan 
sumbangan  perusahaan  swasta  paling  banyak  Rp  5 miliar.  Jika  ada  perseorangan 
ang menyumbang sampai Rp 1 miliar, sudah layak untuk diperiksa apakah sesuai 
engan profil ekonomi sang pe n  j
y
d nyumba g. Ini uga bisa menjadi petunjuk awal. 
 
MEMULAI  PENYELIDIKAN.  Dengan  bukti  awal  di  tangan,  langkah  berikutnya 
adalah  mulai  menggali  lebih  dalam.  Dalam  kasus  politik  uang,  hal  penting  harus 
ditelisik lebih dalam adalah menggali lebih dari isu yang bisa didapat di permukaan. 
Misalnya, membuat  terang kasus politik uang.  Ini bisa dimulai dari menggali  lebih 
etail  peristiwanya.  Siapa memberikan apa,  kapan,  siapa yang menerima, dan apa 

 
d
kompensasi dari uang atau materi yang diberikan atau dijanjikan.  
 
Dalam  politik  uang,  yang  paling  penting  diungkap  adalah  siapa  aktornya.  Dalam 
tahap penyelidikan, yang harus diketahui tak hanya aktor pemberi uang, tapi siapa 
tuan  utama‐nya.  Dalam  politik  uang  yang  terjadi  dalam  Pemilu,  sponsornya 
biasanya  sangat  terang  benderang.  Pada  saat  diberikan,  aktor  pemberi  uang  akan 
meminta  dengan  eksplisit  –sebagian  ada  yang  implisit—untuk  memilih  calon 
ertentu. Itu bukti awal yang cukup penting, yang tentu saja harus digali lebih dalam t
lagi kebenaran faktualnya.  
 
Pengakuan dari penerima uang saja tentu tak cukup untuk mengatakan si “A” atau si 
“B”  melakukan  politik  uang.  Butuh  bahan  penguat  lainnya  untuk  mempekuat 
dakwaan  terhadap  si  tersangka,  entah  itu  berupa  pengakuan  dari  tim  kampanye 
yang  memberikan  uang,  hasil  pertemuan  yang  memutuskan  untuk  memberikan 
uang.  Kita  tak  bisa  berharap  sang  calon  yang mengaku  dengan  senang  hati  telah 
melakukan  politik  uang.  Mungkin  ada  calon  legislatif  atau  calon  presiden  yang 
bertindak  konyol  mengakui  dosa,  tapi  itu  kemungkinan  yang  sangat  jarang. 
Pelanggaran  hukum  biasanya  selalu  diusahakan  untuk  tak  pernah  diungkapkan, 
apalagi diakui secara terbuka. 



 
Dalam soal sumbangan dana kampanye  ilegal, bisa dimulai dengan menelisik profil 
sang  penyumbang.  Tujuannya  jelas:  untuk  menguji  kelayakan  kemampuan 
ekonominya  dengan  besar  sumbangan  yang  diberikan.  Ini  bisa  dilihat  dari 
pekerjaan, rumah, jumlah mobil, aktivitas dan hal lain yang dianggap cukup relevan 
dengan  kemampuan  ekonomi  seseorang.  Adalah  patut  dicurigai  jika  ada  seorang 
uru,  yang  gajinya  tak  lebih dari Rp 2  juta, misalnya  tercatat menyumbang partai 

 
g
politik dengan angka yang fantastis. Katakanlah Rp 500 juta. 
 
Jika  itu  yang  terjadi,  kemungkinannya  bermacam‐macam.  Bisa  jadi  dia  memiliki 
harta kekayaan yang tak terlihat sehingga bisa menyumbang sebanyak itu. Atau, dia 
begitu cinta kepada sang calon sehingga rela mengorbankan seluruh tabungannya –
jika  angka  itu  dianggap  layak  disebut  sebagai  tabungan  dari  seorang  yang  dalam 
setahun seharusnya hanya memiliki gaji bersih katakanlah Rp 24 juta—untuk sang 
calon.  Atau,  kemungkinan  penting  lainya,  adalah  dia  hanya  dipakai  namanya  saja 
leh  seorang  penyumbang  yang  tak  ingin  ketahuan  identitasnya,  dengan  berbagai o
alasan.  
 
Tujuan  dari  penyelidikan  awal  ini  adalah  menguatkan  kita  pada  satu  hipotesa 
tentang benar tidaknya politik uang serta siapa yang harus bertangungjawab. Dalam 
soal dana kampanye, fungsi dari penyelidikan awal adalah mendapatkan gambaran 
siapa tuan sebenarnya dari uang yang disumbangkan tersebut. Ibarat proses hukum 
di  kepolisian,  penyelidikan  harus  sudah  mengarahkan  penyelidikan  ke  arah 
penyidikan,  yang  biasanya  diikuti  dengan  penetapan  seseorang  sebagai  status 
ersangka.  Tahap  berikutnya  tak  lagi  mencari  siapa  tersangka,  tapi  untuk 
enambah bukti‐bukti ya

t
m ng memperkuat sangkaan. 
 
PENDALAMAN BAHAN. Bukti awal sudah ditangan, dan sudah diverifikasi dengan 
penyelidikan  awal.  Soalnya  kemudian  adalah memperkuat  bukti‐bukti  yang  sudah 
didapat.  Dalam  politik  uang,  yang  perlu  digali  lebih  jauh  adalah  keterlibatan  dari 
aktor.  Apakah  pemberian  uang merupakan  inisiatif  pribadi  pelaksana  kampanye? 
Jawabannya,  tentu  saja  tidak.  Namanya  tim  kampanye,  tak  mungkin  melakukan 
urusan begitu penting –memberi uang—karena inisiatif sendiri. Ia menjalankannya 
esuai rencana. Tapi masalahnya, kapan itu direncanakan, dan siapa yang memberi 

e u
s
perintah. Kapan juga t patnya keputusan untuk menebar uang itu diput skan. 
 
Informasi  seperti  ini  tak  bisa  didapat  dengan  hanya  melalui  telpon  atau  datang 
dalam konferensi pers. “...try to talk to everybody and interview them repeatedly," 
kata Woodward.  Jika kita  ingin mencari  informasi  tentang  informasi‐informasi  tak 
biasa tentang calon “A”, kita tahu pilihannya: menggali dari orang sekitar sang calon 
yang mau angkat bicara atau menyisir dari pinggir melalui musuh politiknya. Bukan 
meminta  musuh  politiknya  bicara,  tapi  menggunakan  informasi  yang  dia  punya 
tentang apa yang  ingin kita  tahu, atau melalui dia diharapkan dapat mengarahkan 
wartawan  untuk  bertemu  dengan  orang  sekitar  si  calon  yang  mau  buka  mulut. 
Dengan  informasi  yang  berharga  dan  penting  seperti  ini,  integritas  dan  lobi 



wartawan  sangat  penting  untuk memaksa  dengan  cara  halus  agar  si  sumber mau 
bicara tentang informasi tersembunyi tentang tim kampanyenya.  
 
Beruntunglah jika ada anggota tim kampanye yang membelot, entah karena alasan 
apa.  Orang  yang  sakit  hati  biasanya  mudah  mengobral  informasi  rahasia  karena 
kecewa, meski  kita  juga harus berhati‐hati  karena motif  tak murni‐nya  itu. Dalam 
transaksi informasi seperti ini, komitmen tentang off the record dan informasi latar 
belakang merupakan  salah  satu alat  tawar menawar  jurnalis dengan nara  sumber 
yang bisa terancam posisisnya jika membuka sebuah informasi. 
 
MENGECEK KEPADA SUMBER KUNCI. Dengan  informasi  yang  lengkap dan bukti 
tentang  pelanggaran  dan  kecurangan  sudah  terang  benderang,  apalagi  didukung 
dokumen yang relevan, pengecekan akan semata jadi konfirmasi semata. Sebab, ada 
beda  dalam  pertanyaan  yang  keluar  dari  wartawan  yang  memiliki  bahan  yang 
memadai  dengan  yang  hanya  “menembak  angin  ke  udara”.  Pertanyaan  yang  baik 
dalah  separuh  dari  jawaban.  Dan  tak  akan  ada  pertanyaan  bagus  dari wartawan a
yang tak punya bekal informasi yang memadai. 
 
Pengecekan  kunci,  seyogyanya  digunakan  untuk  mengajukan  pertanyaan 
pamungkas.  Bahkan  kalau  bisa,  semata  untuk  memberikan  kesempatan  kepada 
calon yang disangka melakukan pelanggaran untuk membela diri. Untuk  informasi 
detail tentang keterlibatan, mestinya harus sudah didapat dalam tahap penyelidikan 
awal  atau  pendalaman  bahan.  Semakin  tinggi  posisi  seseorang,  ia  memiliki 
eengganan –walaupun mungkin juga tak punya ingatan yang cukup banyak—untuk k
menjelaskan hal detail.  
 
Jika tahapan awal sampai sebelum pengecekan ini sudah dilakukan dengan standar 
yang  benar,  hasil  dari  pengecekan  akhir  sudah  bisa  diduga  hasilnya.  Bisa  berupa 
penyangkalan, yang akan diikuti dengan segala jenis dalih untuk melemahkan bukti‐
bukti yang mengarah pada keterlibatannya. Atau, ia mengaku sebagian, dengan tak 
mengakui  hal  lain  untuk  meringankan  sangkaan  terhadapnya.  Yang  pasti,  jangan 
berharap dia akan mengaku dengan  tangan  terbuka  telah melakukan politik uang, 
dan bercerita detail tentang pelanggaran yang dilakukannya. Calon yang waras tak 
akan melakukan “bunuh diri” politik seperti itu, meski dia calon yang kemungkinan 
kalahnya  lebih  nyata  dari  kemenangannya.  Sebab,  itu  merupakan  pelanggaran 
idana  dan  bisa  membuatnya  mendekam  di  penjara  sampai  36  bulan  untuk  soal 
elanggaran dana kampanye, sampai 2
p
p 4 bulan untuk politik uang. 
 
MENULIS LAPORAN PENYELIDIKAN. Menulis laporan penyelidikan, prinsipnya tak 
jauh beda dengan kaidah penulisan yang baik. Tapi, dengan sejumlah penekanan di 
sana‐sini.  Jika  berita  penyelidikan  ditulis  dalam  berita  berkesinambungan, 
keseluruhan  beritanya  harus  memberikan  gambaran  besar  tentang  pelanggaran 
yang dilakukan dan siapa yang harus bertanggungjawab.  Jika ditulis dalam  tulisan 
panjang,  tentu  lebih  tidak mudah.  Jika berbentuk  laporan panjang, biasanya harus 
dipecah  ke  dalam  sejumlah  tulisan  agar  masing‐masing  tulisan  fokus  pada  satu 
angle.  Tulisan  yang  terlalu  panjang  bisa  membuat  pembaca  kelelahan,  dan  bisa 



membuat pembaca  tak konsentrasi. Kompleksitas masalah, banyaknya aktor, serta 
detail lainnya, berpotensi membuat laporan tak fokus.  
 
Membuat  laporan  penyelidikan  juga  tak  kalah  rumit  dari  proses  liputannya.  Bisa 
saja bahan yang sudah didapat sudah memadai, tapi menjadi kurang bergigi karena 
ditulis dengan semrawut dan  tak meyakinkan.  Jika harus disederhanakan,  laporan 
enyelidikan  –ini  sebenarnya  rumus  setiap  penulisan  berita—harus  dipaparkan p
secara jernih, deksripsi yang memadai serta penalaran yang benar.  
 
Tulisan yang jernih berfungsi untuk mengurai kusutnya berita penyelidikan. Selain 
banyak  bahan  dan  melibatkan  bejibun  aktor  dan  peristiwa,  butuh  laporan  yang 
membuatnya  terlihat  sederhana  agar  mudah  dipahami  pembaca.  Deskripsi  yang 
lengkap  diperlukan  untuk  memperkuat  hipotesa  tentang  pelanggaran,  serta 
meyakinkan pembaca bahwa sangkaan ini punya dasar faktual. Deksripsi detail juga 
meyakinkan  pembaca  bahwa  faktanya  cukup  terang  benderang  untuk  mudah 
disangkal.  Logika  yang  kuat  untuk meyakinkan  publik  bahwa  apa  yang  diuraikan 
engan jenrih dan deskripsi yang detail itu memang masuk akal, bukan akal‐akalan, 
ntuk menyatakan seseorang melakukan pelanggaran.   
d
u
 
 
Etika Liputan & Laporan  
 
Kemampuan  teknis  sangat  penting bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. 
Namun,  pemahaman  terhadap  kode  etik  tak  kalah  urgent‐nya.  Kode  etik,  yang 
merupakan seperangkat nilai‐nilai dasar yang diniatkan untuk memandu wartawan 
bekerja  di  bawah  semangat  ideal  dari  keberadaan  jurnalisme.  Perumusan  dan  isi 
kode etik wartawan di berbagai negara di dunia sangat beragam. Tapi, semangatnya 
elatif samar 6. Isinya berupa kewajiban moral kepada wartawan untuk menjaga cita‐

acita profesi, merawat kebebasan pers d n memenuhi kepentingan publik. 
 
Dalam  liputan  penyelidikan  seperti  politik  uang  dan  pelanggaran  soal  dana 
kampanye,  kebutuhan  akan  kepatuhan  pada  kode  etik  ini  jauh  lebih  penting  dari 
pada  berita  hard  news.  Bukan  semata  karena  peliputannya  lebih  rumit  dan  lama, 
tapi  karena  potensinya  untuk  berurusan  dengan  hukum  –entah  melalui  gugatan 
pidana  atau  perdata—lebih  besar.  Watak  jurnalisme  investigasi  yang  umumnya 
embongkar praktik pelanggaran hukum membuat banyak orang tidak senang, dan m

itu bisa menjadi alasan yang sederhana untuk menggugat ke pengadilan. 
  
Di  bawah  ini  adalah  beberapa  etika  penting  dari  peliputan  dan  pelaporan  berita 
penyelidikan.  Kepatuhan  terhadap  kode  etik,  dalam  banyak  kasus,  memang  tak 
menjamin  wartawan  dan  media  bebas  dari  kemungkinan  gugatan.  Tapi,  ia  bisa 
enyelematkannya,  minimal  menjadi  salah  satu  bahan  yang  meringankan,  jika 
asusnya bergulir ke pengadilan.  
m
k
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Bersikap  Independen.  Setiap  jurnalis  harus  bersikap  independen  dalam 
menjalankan profesinya. Keputusan untuk menulis atau tidak menulis sebuah berita 
benar‐benar  karena  pertimbangan  kepentingan  publik,  bukan  karena  ada 
pertimbangan  kepentingan  teman,  kolega,  tetangga,  atau  pemilik  media.  Sikap 
independen ini sangat penting agar jurnalis bisa bersikap netral, kritis, dan juga tak 
unya  beban  psikologis  dalam  melakukan  peliputan  di  lapangan  dan 
empublikasikan hasilny

p
m a.  
 
Jangan  Lupa  Akurasi.  Akurasi  adalah  masalah  dasar  yang  harus  diperhatikan 
dalam  kerja  jurnalistik.  Akurasi  atau  ketepatan  ini  tak  hanya  soal  nama,  jabatan, 
pangkat,  gelar,  pendidikan dan  sebagainya.  Yang  tak kalah penting adalah  akurasi 
dalam  fakta.  Kurang  tepatnya  pemahaman  tentang  isu  tertentu  sangat  berpotensi 
menimbulkan salah tafsir. Bagi sebagian orang, ini soal yang sensitif dan berpotensi 
enimbulkan masalah  –eski  tentu  saja  tak  seseirus  jika  kesalahannya  dalam  soal 
akta. Akurasi merupakan sala m
m
f h satu pertaruhan dalam kredibilitas  edia. 
 
Menjaga  Keberimbangan.  Pemberitaan  tentang  isu  konstitusi  sebisa  mungkin 
memperhatikan  asas  keberimbangan  mengingat  kasus‐kasus  yang  ditangani 
Mahkamah  Konstitusi  umumnya  melibatkan  dua  pihak  atau  lebih  di  dalamnya. 
Sebab, ada kecenderungan pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar –politik atau 
ekonomi—untuk  memaksakan  kebenaran  versinya  sendiri  atas  suatu  fakta.  Ini 
tentu  saja merugikan  pihak  lain,  yang mungkin  saja memiliki  versi  berbeda  yang 
bukan  tidak mungkin malah merupakan  versi  yang paling  sesuai  fakta.  Salah  satu 
cara meminimalisir dari kemungkinan untuk tergelincir pada fakta yang salah, salah 
satunya  adalah  dengan  memberi  tempat  secara  proporsonal  kepada  pihak  yang 
ersengketa  –atau  dua  pandangan  yang  berseberangan  secara  ekstrem.  Namun 
etap jangan sampai meng
b
t orbankan kebenaran. 
 
Tidak beritikad buruk. Dalam menulis  berita, motivasinya  adalah  semata  untuk 
mengungkapkan  kebenaran  atau  fakta  –meski  ini  tak  mudah.  Jelas  tak  bisa 
dibenarkan  jika  seorang  jurnalis  menulis  berita  yang  dimaksudkan  untuk 
menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain.  Kalau  pun  berita  yang  ditulis  tersebut 
membuat orang yang kalah dalam sebuah sengketa merasa dipojokkan, itu memang 
tak bisa dihindari. Wartawan yang menulis berita yang membuat  tak senang salah 
satu pihak ini merupakan bagian dari pengungkapan fakta, dan jelas bukan bentuk 
tikad buruk.  Ia  bisa  disebut memiliki  itikad buruk  jika  sedari  awal  tulisan dibuat 
emang memiliki motiva

i
m si untuk membuat kerugian bagi orang lain. 
 
Tetap  Bersikap  kritis.  Salah  satu  watak  dasar  dari  orang‐orang  yang  memiliki 
profesi ini adalah sikap kritis. Dalam istilah yang ekstrem, wartawan dianjurkan tak 
boleh  percaya  begitu  saja  kepada  narasumber.  Artinya,  ia  harus  bersikap  kritis  –
bukan sinis‐‐ terhadap pernyataan narasumber. Ini bisa dilakukan dengan cara tak 
menerima begitu  saja apa yang dikatakan narasumber.  Salah  satu  caranya dengan 
menguji informasi yang didapatnya. Jika itu sebuah pendapat, argumentasinya juga 
perlu  diuji.  Jika  itu  berupa  fakta,  harus  dikejar  bukti  pendukungnya.  Sikap  kritis 
sangat  penting  agar  jurnalis  mendapatkan  fakta  yang  bisa  diverifikasi  dan 



m
t
emastikan kepada setiap narasumber bahwa jurnalis tak bisa memuat berita yang 
ak punya dasar sama sekali.  
 
Bersikap  Profesional.  Saat  menjalankan  tugasnya,  wartawan  dituntut  bersikap 
pro ah beberapa di antara sikap profesional 
yan

fesional. Dalam Kode Etik Jurnalistik, inil

 
g harus diikuti: 

 
Membuka identitas kepada narasumber  

 
Tidak menyuap dalam menggali informasi;  
Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;  

 m  Tidak  elakukan rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, 
foto, suara  

 Tidak  melakukan  plagiat,  termasuk  menyatakan  hasil  liputan  wartawan  lain 
sebagai karya sendiri –yang di kalangan wartawan disebut kloning  

 Penggunaan cara‐cara tertentu yang tak sesuai kode etik dapat dipertimbangkan 
penggunaannya untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.  

 
Tak Mencampur Fakta dan Opini. Doktrin soal  fakta merupakan hal yang utama 
dalam jurnalistik. Sebab, inilah yang membedakannya dari propaganda dan bentuk‐
bentuk  media  komunikasi  lainnya.  Dalam  sebuah  berita,  yang  harus  disuguhkan 
kepada publik adalah fakta yang didapatnya, bukan opininya secara pribadi. Dalam 
praktik,  sebenarnya  opini  tak  selalu  diharamkan.  Dalam  kadar  tertentu,  opini  itu 
sesuatu  yang  sulit  untuk  dihindari.  Bahkan,  seringkali  secara  tak  sengaja  ada 
ubyektifitas  kita  dalam  melihat  fakta.  Dalam  kode  etik  jurnalistik,  yang  harus 
ihindari adalah opini yang menghakimi.  
s
d
 
Menghormati  asas  praduga  tak  bersalah.  Praduga  tak  bersalah  adalah  prinsip 
tidak  menghakimi  seseorang  sebelum  hukum  memutuskannya.  Artinya,  dalam 
menulis  sengketa,  wartawan  harus  menghormati  status  seseorang  “apa  adanya” 
sebelum  hakim  atau  institusi  yang  memiliki  otoritas  lain  menyatakan  berbeda. 
Prinsip ini merupakan bentuk  kehati‐hatian. Sebab, belum tentu seseorang terbukti 
seperti yang dituduhkan terhadap dia. Penerapan prinsip ini secara ketat tentu saja 
diharapkan  dapat  melindungi  kepentingan  publik  dari  kemungkinan 
enyelewengan  dan  keputusan  pengadilan  yang  tak  proporsional  melalui 
emberitaan media.  
p
p
 
Tidak membuat berita bohong dan  fitnah. Membuat berita bohong, berita yang 
sudah diketahui  sebelumnya oleh wartawan  sebagai  hal  yang  tidak  sesuai  dengan 
fakta yang terjadi, adalah tindakan yang sangat dilarang kode etik. Jika disebut dosa, 
ini  adalah  dosa  besar  dalam  dunia  jurnalistik,  yang  pelanggaran  terhadapnya 
seringkali  –dan  sudah  sepatutnya—berujung  pada  pemecatan  dari  medianya. 
Membuat berita bohong sama dengan tindakan pengkhianatan kepada publik, pihak 
yang harusnya dilayani  oleh wartawan. Kita  tahu  apa dampak dari  berita bohong. 
Jika  berita  itu  dijadikan  rujukan,  tentu  saja  hasilnya  akan  sangat merugikan.  Dan 
keputusan  yang  diambil  dengan  bersandar  pada  berita  bohong,  sudah  terbayang 
kerusakan  yang  ditimbulkannya.  Selain  berita  bohong,  yang  juga  harus  dihindari 



a
s
dalah  fitnah. Dalam kode etik,  sebuah berita disebut  fitnah  jika  tak didasari  fakta 
ama sekali.  
 
Menghargai Kesepakatan dengan Nara Sumber. Dalam kode etik,  ada  sejumlah 
hubungan dengan nara  sumber  yang  harus mendapatkan  penghargaan  tinggi  dari 
wartawan.  Sebab,  implikasi  dari  pelanggaran  ini  adalah  runtuhnya  kepercayaan 
nara sumber terhadap wartawan. Ada sejumlah kesepakatan antara jurnalis dengan 
nara sumber, antara lain ketentuan tentang embargo, informasi latar belakang, dan 
“off the record.” Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai 
dengan permintaan narasumber.  Informasi  latar belakang  adalah  segala  informasi 
atau  data  yang  disiarkan  atau  diberitakan  tanpa  menyebutkan  narasumbernya. 
edangkan “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang 
idak boleh disiarkan atau diberitakan
S
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Meralat Kesalahan dengan Segera.  Jurnalis,  seperti halnya rocker,  juga manusia. 
Kita  punya  peluang  untuk  melakukan  keteledoran  dan  kesalahan,  entah  itu 
disengaja  atau  tidak.  Dalam  kontek  profesi  sebagai  wartawan,  keteledoran  dan 
kesalahan itu bisa mencakup hal yang sangat remeh sampai hal yang sangat serius. 
Kesalahan yang  terkait dalam penulisan berita,  jelas  adalah  soal  yang  serius. Oleh 
karena itu, kita sebagai wartawan dituntut kesadarannya untuk segera –apalagi ada 
permintaan  publik‐‐  meralat,  mencabut,  meralat,  dan  memperbaiki  berita  yang 
keliru  dan  tidak  akurat  disertai  dengan  permintaan  maaf  kepada  pembaca, 
pendengar,  dan  atau  pemirsa.  Permintaan  maaf  disampaikan  apabila  kesalahan 
terkait  dengan  substansi  pokok.  Kesediaan  kita  untuk  secara  ksatria  mengakui 
kesalahan dan keteledoran itu juga pada akhirnya akan meningkatkan respek publik 
erhadap wartawan  dan media.  Segala  bentuk  koreksi  itu  harus  dilakukan  segera 
tau dalam waktu secepat m
t
a ungkin.  
 
Menghormati Hak  Jawab. Wartawan dan media harus memberikan penghargaan 
yang  besar  terhadap  komplain  dan  hak  jawab  dari  publik.  Entah  itu  karena 
klarifikasi  atau  mengoreksi  fakta  yang  salah.  Dalam  Undang‐Undang  Nomor  40 
tahun 1999 tentang Pers, hak  jawab merupkan mekanisme yang disediakan untuk 
menyelesaikan  sengketa  pemberitaan  pers. Dengan  semangat  untuk menghormati 
kepentingan  publik,  hak  jawab  harus  dilakukan  sesegera  mungin  dan  dalam 
kesempatan  pertama  setelah  ada  permintaan.  Jika  hak  jawab  ditujukan  terhadap 
edia online, pemuatannya dalam berita berikutnya, untuk surat kabar pada edisi 
ari berikutnya, untuk televisi dan radio untuk program berita berikutnya.  
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